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Koeling huren  
tijdens seizoenspiek
Bij het conserveren van  
voedingsmiddelen is de door-
loopsnelheid een belangrijke 
factor voor zowel de productie-
capaciteit als de kwaliteit. voor 
testopstellingen of incidentele 
productiepieken kan huren van 
extra proceskoeling interes-
santer zijn dan zelf investeren. 
Baltussen konservenfabriek 
nam de proef op de som.

deze productiepieken in het vooruitzicht 
moest projectleider Jos van Osch van Baltus-
sen belangrijke keuzes maken. Investeren in 
nieuwe, grotere koelers of incidenteel huren 
van extra proceskoeling. Van Osch koos voor 
het laatste.

Koelcapaciteit
Het knelpunt is het afkoelproces van met 
oververhitte stoom gesteriliseerde producten. 
Baltussen koos ervoor om extra koeling te 
huren, omdat het nog niet duidelijk is of het 
loont om te investeren in een nieuwe installa-
tie. Met de verhuurder van koeltechniek 
Coolworld zijn inmiddels testen uitgevoerd 
om de proceskoeling en daarmee een belang-
rijk onderdeel van het productieproces per 
direct en zonder eigen investering te kunnen 
versnellen. Coolworld plaatste een 300 kW 
luchtgekoelde koudwatermachine, om de  
vaste proceskoeling te ondersteunen. Volgens 
Ton Huijben van Coolworld loont het vooral 
om koeling te huren bij korte piekperiodes, 

Eind 2013 introduceerde Baltussen Konser-
venfabriek een geheel nieuwe lijn voor de  
productie van biologisch groentebeleg. Het 
product is niet alleen geschikt als broodbeleg, 
maar ook als ingrediënt van een verantwoord 
tussendoortje. Baltussen koos de vier varian-
ten tomaat, rode paprika, rode biet en kom-
kommer op basis van resultaten van anderhalf 
jaar marktonderzoek. De groenteverwerker 
koos voor de glazen ‘jampot’ vanwege de 
authentieke uitstraling van de inhoud en de 
recyclebaarheid van glas. Arie Ermstrang, 
salesmanager bij Baltussen, is ervan overtuigd 
dat het groentebeleg hoog gaat scoren. “Dit 
SKAL-gecertificeerde product past perfect in 
de groeiende trend naar biologisch voedsel en 
het sluit aan bij de behoefte aan meer variatie. 
De transparante en eerlijke presentatie past bij 
de beleving van bewust kiezende consumen-
ten. Bovendien is er absoluut geen gebruiks-
drempel: ik durf het gemak en de mogelijk-
heden van dit groentebeleg echt verrassend  
te noemen.” 
Ook voor 2014 staan meerdere innovaties op 
de planning. Periodiek zal de productie daar-
om pieken. De huidige installatie is verouderd 
en haalt de nodige koelcapaciteit niet. Met 

wanneer er geen geld is om te investeren, bij 
verbouwingen, revisies of testen, wanneer de 
vergunning voor vaste installatie lastig is of 
wanneer onduidelijk is hoe lang productie 
nog doorgaat op de betreffende locatie.

Groei biologisch broodbeleg
De distributie van het groentebeleg loopt 
momenteel onder eigen merk via het biolo- 
gische groothandelskanaal, maar Baltussen  
verwacht dat ook de grote ketens na enige  
tijd zullen inhaken om het product onder pri-
vate label te verkopen. Ermstrang: “Afgelopen 
jaren is de markt voor biologisch broodbeleg 
duidelijk gegroeid. Het eerste jaar hopen we 
op één miljoen eenheden voor de Nederland-
se markt, maar we bereiden ons nu al voor 
om snel en slim te kunnen opschalen.”

• Constantijn Vermeulen •

c. vermeulen is international marketing coördinator bij 

coolworld rentals, www.coolworld-rentals.com,  

tel. 0416-688088

Periodiek zal de productie bij Baltussen pieken. koeling huren loont dan.
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